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Salam Redaksi

Alhamdulillalu meskipun sedikit terlambaq furnal Al-Bayan Volume I, Nomor 2,

akhimya bisa terbit kembali menemui para pembaca.

Pada edisi kali ini, Iunurl Al-Boyan menghadirkan tujuh tulisan yang membahas

persoalan seputar pembelajaran bahasa Anb. Dalam tulisan pertam4 "MuHtabar al-Llughah:

Mafaahimuhu wa Istiffirdaamuhu fi Ta'liim al-Lughah al-Ajnabiytah", Drs. Zulhanan, MA

secara rinci memaparkan urgensi laboratorium bahasa dalan pembelajaran bahasa Arab. Di

samping itrr, dibahas juga hakikat laboratorium dan penggunaannya dalam trrmbelajaran

bahasa Arab.

Dalam hrlisan kedua "Analisa Kesilapan Penggunaan Bahasa Arab: Error Analysis

terhadap Skripsi Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan

Lampung " Dr. M. Akmansyah menguraikan pelbagai kasus kesilapan penggunaan Bahasa

Arab yang dilakukatr para mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Raden lntan

dalam penulisan skripsi.

Dalam tulisan berikutry4 '?aradigma Pembelajaran Bahasa Arab," Umi Hiiriyah,

S.Ag, M.Pd., membahasa tren baru dalam pembelajaran Bahasa Arab yang disusul tulisan

Koderi M.Pd., "Pemberdayaan Media Pembelajaran unhrk Meningkatkan Motivasi Siswa

Sekolah Ianjut dalam Belajar Bahasa Arab" yang membahas upaya meningkatkan motivasi

siswa dalam belajar Bahasa Arab dengan memanfaatkan media pembelajaran secara optimal.

Tulisan berikutnya, '?erubahan Benhrk Kata dalam Bahasa Arab: Suatu Analisa

Hubungan allrtxa Tashrf dan Morfologi," Dr. H.A. Gani, S.Ag, SH., M.Ag., mengkaji

perubahan bentuk kata dalam Bahasa Arab. Sementara itu, lewat tulisan berjudul "Aspek

Koherensi dalam Buku Teks Bahasa Arab 'Al-'Arabiyah Baina Yadaik- Dra. Erlina, M.Pd.

menguraikan tingkar koherensi dalam buku yang digunakan oleh mahasiswa IAIN Raden

Intan dalam pembelajaran Bahasa Arab.

Sebagai tulisan penutup, Dr. Muhammad Noupal mendeskripsikan tentang kasus

bilinguatisme dalarn bahasa Arab berjudul "Bahasa Arab'Amiyah dan Fushah'. Suatu Narasi

Deslaiptif."

Demikian- Wallahu 'a'lom bi al-shawaab...

Salam.
i
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ANALISA KESILAPAI\
PENGGI]NAAI\ BAHASA ARAB

(Error Analysis terhadap Skripri Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Fakultas
Tarbiyah IAIN Rrden Intan Lempung)

Oleh:
Dr. M. Akmansyah

Dosen Fahultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung

ABSTRACT

Problems that will be answered in this research is "How do the types and
irregularity categories of linguistic structure appear in students' undergraduate
thesis of Arabic Teaching Departmefi, IAIN Raden Intan Lampung? This is a
bibliogra,phy research, and data source are some books related to error analysis
and references relevant to the problem of research. Data collection techniques
used are study of literature and error analysis techniques used to analyze the
data. The steps of data analysis used are the ttrree stages as Froposed hy Corder
(1971). The results showed that the error made by students is an interlingual
and intralingual error which is local. This means that most of the sentences
which we{e prepardd by the students, altlrough ungraruatical, bur its fteafliftg
can still be mde$tood-

Keywords:

Error Analysis, Skripsi, Mahasiswa PBA

A- Pendrhuluan

Bahasa Arab diakui sebagai bahasa agam4 diajarkan mulai dari tingkat Ibtidaiyah sampai

dengan tingkat Perguruan Tinggi atau tingkat tertentu di lembagaJembaga pendidikan tinggi

agama Islanr, dan secara kurikuler bahasa Arab menduduki posisi sebagai mata pelajaran

wajib.

Bahasa Arab juga sebagai bahasa perhubungan alrtar umat Islam dengan bangsa-bangsa

lain di dunia Islam. Dan yang tak kalah pentinpya, mempelajari dan memahami Bahasa Arab

dapat dipetik manfaat yang sebesar-besamya dari perkembangan ilmu pengetahuan agama

demi kepentingan pembangunan nusa dan bangsa, serta memungkinkan para siswa sekolalr

agama, terutama pada tingkat perguruan tinggi, memanfaatkan buku-buku datr bahan-balnn

kepustakaan lainnya yang tertulis dalam bahasa Arab.
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Sesuai dengan situasi kebahasaan itu, maka sebelum peserta didik mempelajari bahasa

Arab di Ibtidaiyah atau di tempat kursus, mereka telah menguasai sekurang-kurangnya dua

bahasa, yaitu bahasa Indonesia d"n salah satu bahasa daerah yang dipakai di dalqm

masyarakat tempat tinggal mereka.

Berdasarkan kenyataan itrl dapat diduga bahwa mrmgkin stuktur kalimat bahasa Amb

merek4 baik lisan maupun tulisan, ada juga yang merefleksikan kaidah-kaidah bahasa

lndonesia atau bahasa daerah. Di samping nyimpangan yang merefleksikan

uuiur-unsur bahasa dasar peserta didih besar dugaan akan terdapat pula penyimpangan-

penlmpangan yang tidak merefleksikan ursur-utrSUr bahasa dasar pesffta didik, t€tapi

merupakan penyimpangan yang terjadi karena adanya saling pengaruh antar unsur di dalam

bahasa sasaran itu sendiri. Selain itu, yary dapat dikategorikan sebagai kesilapan int€rtingual

dan kesilapan intalingual, penyimpangan-penyimpangan struktur kebahasaan tersebut dapat

pula dikategorikan menjadi penlmpangan yang mempengaruhi aspek komunikasi dan

penyimpangan yang hanya mempengaruhi struktur kebahasaan saja tanpa mempengaruhi

aspek komunikasi.

Pengajaran Bahasa fuab bagi mahasiswa Jr.uusan pendidikan Bahasa Amb (pBA)

Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan menrpakan salah satu proses pendwibahasaan, yakri
pendwibahasaaan asing. Pada umumnya mahssiswa ifu telah gahasa ibunya dan

bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia sebelum mereka mempelajari bahasa Arab. Bahasa

Indonesia dan bahasa Amb bukanlah bahasa-bahasa yang tergolong dalam satu rumpun, dan

bahasa-bahasa tersebut lebih menampal*an pertedaan shuktur kebahas^an yang menonjol

daripada persamaannya- Menurut Lado (1975) makin besar persamaan stuktur antara bahasa

pertama dar bahasa kedua, makin mudah mempelajari bahasa tersebut; sebaliloy4 makin

besar perbedaan struktur antara bahasa pertama dan bahasa ke.dua makin sulit mempelajari

kedua bahasa tersebut.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi rmtuk

mewujudkan harapan dari lulusan PBA. Hd itu antara lain disebabkan input yang

baik, sarana dan prasaran4 tenaga dosen kurang profesional, kurang laeatif dan inovatif

dalam mempergunakan metode yang tepat dan sebagainya. sehingga dapat dilihat dari

kurangrya penguasaan mahasiswa terhadap empat kemamprran d?sar (Fotr Basic

Competencies: listening (Istir?u), speaking (Muhad*ah), rcadng (ei/o'ah) and writing

(Kitabah)Bahasa Arab.

Hal tersebut menyebabkan mereka kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah datr

khususnya tugas akhir/ skripsi (dengan menggunakan Bahasa Arab) yang sangat menuffut
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penguasaan empat kompetensi tersebut. Yang biasanya mereka lakukan adalatr menulis

skripsinya dengan mflggunakan Bahasa Indonesia terlebih dahutl kemudian diterjernahkan

ke dalam Bahasa Amb, sehingga terjadi banyak sekali kesilapan-kesilapan dalam

penulisannya. Seperti: kata Tajrid (absuak), Rumuz al-Masalah (Pcrumusan Masalah);

kalimat: Hadzihi al-Risalah al-'Ilniyah Mabubah Di l/iy, (Skripsi ini ditulis oleh Ali), dan

masih banyak contoh lain terkait dengan kesilapan penggunaaa bahasa Arab dimeksud.

Namun demikian, b€rbagai indikalor lainnya menunjukkan bahwa sebagian besar

mahasiswa PBA ketika akan menyelesaikan atau menterjemabkan slaipsi ke dalam bahasa

Arab tersebut meminta bantuao kepada orang lain. honisnyq orang yang diminrai bantuan itu
pun masih kurang menguasai bahasa Arab dimaksud. Akibatnya banyak mahasiswa yang

tidak menguasai skripsinyq bahkan biasanya hasil terjemahan tersebut kurang mengikuti

struktur kalimat (uslub) Arab yang baik dan benar. Dan cenderung menggunakan stulctur

Bahasa lndonesia yang 'ti-Arab-ka&" sehingga ditemukan banyak kesilapan dalam

penggunaan Bahasa Arab.

Mengingat penulisan skripsi merupakan aplikasi dari semua materi kuliah yang telah

mahasiswa pelajari selama kuliah, sehingga bisa saja diiadikan ukuran penguasaatr atau

kualitas mahasiswa selama menuntut iknu, maka hal ini harus mendapatkan pertratian dari

semua pihak terkait. Sebab kemampuan menulis salah satu ketrampilan bahasa

Arab yang sangat dituntut penguasaarnya bagi mahasiswa sebagai calon gurq baik unhrk

mengemban tugasnya sebagai mahasiswa maupun sebagai calon guru Bahasa Arab.

Sejauhmana jenis dan kategori penlmpangan strukhr kebahasaan yang muncul dalam

skripsi Bahasa Arab mahasiswa Jurusan PBA Fakultas Tarbiyah IAIN Raden lntan Bandar

l,ampung yang telah memperoleh kuliah keuampilan bahasa Arab secara intensif integratif

masih perlu dikaji.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka Sumber datanya adalah buku-buku yang

terkait dengan Analisis Kesilapan Berbahasa (Error Analysis), yaitu antara lein: peranan

Analisis Kontrastif dan Analisis Kesalahan dalam Pengajaran Batasa, oleh M.F. Baradja;

Enor Analysis Perpective on Second Language Acquisitio4 oleh Jaks C. Richards; Eror
Analysis and Error correction, In Langruge Teaching, oleh Janres Hendrickson, dan lain-

lain. skipsi-skripsi Bahasa Arab yang ditulis oleh mahasiswa Jurusan pBA Fakultas

Tarbiyah IAIN Raden Intan. Adapun sumber data skunder berupa refrensi-refrensi ilmiah

lainnya yang relevan dengan pernasalahan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik

studi kepustakaan (Library Research) dalam pengumpulan data dan teknik Analisis

Kesilapan rurtuk menganalisis kesilapan-kesilapan berbahasa yang dilakukan oleh pembelajar
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dalam proses mengu:Eai bahasa kedua. Langkah analisis kesilapan yang digunakan edalatr

tiga tahapan seperti yang dikemukakan oleh Corder (1971).

B. Pembahasan

1. Profrl Jurusan Pendidikan Bghrsa Arrb
lnstitut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung didirikar pada tanggal 2g

oktober 1968 berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama RI No. lg716g, sebagai realisasi

dinegerikannya IAIN Raden Intar Bandar Lampung yang sebelumnya bernaung di bawah

sebuah Yayasan Kesejahteraan Islam Larnpung (YKIL) yang bersifat sosial di ranjungkarang.

Berdirinya IAIN pada awahya bmama Institut Agama Islam Negeri Al-Jami,ah Al-
Islamiyah Al-Hukumiyah Raden tntan Lampung.

Penyelenggaraan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Fakultas Tarbiyah adalah untuk

mendukung kebijakan pemerintah (c.q. Departemen Agama RI) untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia generasi muda fi provinsi Lampung dalam bidang

Pendidikan Bahasa Arab @BA). Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (pBA) FAkultas Tarbiyah

berdiri berdasarkan Surat Keputusan Direkrur Jendral Pembinaan Kelernbagaan Agarna Islam

Nomor 224-I IKIPTA-6|[S87 tanggal 20 Juni 1987. Jurusan pendidikan B"hasa Arab (pBA)
Fal-ultas Tarbiyah diselenggarakan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai berikut : (a)

Integritas : PBA memiliki tingkat kejujuran, keteftukaarl dan kepedulian yang tinggi
terhadap masyarakat, hal ini terlihat pada tingginya frekuensi kepada masyarakat

yang dilalorkan oleh civitas akademika dan kegiatan promosi. @). hsi: Menghasilkan sarjana

Muslim yang profesional dalam bidang pendidikan dan pelatihan batrasa Arab pada jenjang

pendidikan dasar dan menengah, (c) Misi: Melaksanakan pengkajian, pengembangaq serta

peneBpan iknu Bahasa Arab; Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran Bahasa

Arab; Melaksanakan pembinaan sDM melalui seperangkat ilmu pendidikan Bahasa Amb
sesuai kebutuhan Masyarakat; Melaksanakan pendidikan dasar keagamaan Islam. (d)

sasaran: sa{ana Pendidikan Ba}rasa Arab yang profesional dan mampu bekerja sesuai

dengan profesinya; (e)-Tujuan: Menghasilkan sarjana muslim yang mampu menjadi guru

Bahasa Arab pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

2. Kesilapan-Kesilapan Penggunaan Bahasa Arab pada Skripsi Mahasiswa pBA

a) Delinisi Error Analysis

Corder menjelaskan dalam kesalahan-kesalahan berbahasa, ada beberapa istilah kata yang

sering dipergunakan di antaranya istilah salah (mistakz), selip (lapses), dan silap (errors).
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Salah (nistakcs) adalah penyimpangan strukhrr lahir yang terjadi karena penutur tidak mampu

menentukan pilihan penggunaan ungkapar yang tepat sesuai dengan sihrasi yalg ada (Corder,

S. Pit 1971: 23).

Senada dengan pendapu di atas, Kriclalaksana (1981:25) mengungkapkan bahwa istitah

kesilapan/penyimpangan dipakai untuk error, yaitu penyimpangan kaidah bahasa yang dibuat

oleh pelajar bahasa kedua/asing, Selanjubya, tmfi;Jr error analysis dipakai analisis kesilapan.

Dengan adanya penyimpangan atau kesilapan unsur-unsur bahasa misalnya penyimpangan

kosa lcata (istilah) maupun struktur kalimat-kalimat, atau kaidah-kaidah bahasa baik lisan

maupul tulisan akan berpengaruh terhadap pernbelajar itu s€ndiri. Sebagaimana pendapat

Brown, dengan adanya kesalahan-kesalahan tersebut pembelajar mendapatkan masukan, dan

dengan masukan tersebut pembelajar mengadakan usaha baru yang secara berangsur angsur

menuju ketepatan sebagaimana yang diharapkan oleh bahasa sasaran @ronaq H. Douglas,

1980:47).

Belajar bahasa seperti halnya bentuk-bentuk belajar sesuatu yang lain. Menurut Seliriker

(1972: 19) kekelinun yang diperbuat oleh pembelajar selama dalam proses belajar tidak dapat

dipandang sebagai kesalatran begitu saja tetapi harus dipandang sebagai suatu bagian dari

strategi belajar, Bahasa yang dipakai/dikuasai oleh seseorang yang sedang dalam proses

belajar bahasa dirbut bahasa antara

Usaha untuk membantu tercapainya tujuan belajar bahasa pembelajar adalatr mengetahui

sebab-sebab dan cara mengatasi kekeliruan-kekeliruair berbabasa yang mereka lakukan

b) Aspek-AspekKcsilapan

Bahasa antara merupakan bahasa yang dihasilkan oleh seseorang yang sedang dalam

proses menguasai bahasa kedua Ciri utama bahasa antara (interlanguage) adalah adanya

penyimpangan stnrktur lahir dalam bentuk kesilapan (errors) berbahasa Kesilapan-kesilapan

ini bersifat sistematis dan terjadi pada setiap orang yang berusaha menguasai bahasa kedua.

Dalam kesalahan-kesalahan berbahasa, yakni dengan penyimpangan stnrktur lahir yang

terjadi karena penutur tidak mamfu menentukan pilihan penggunaan ungkapan yatrg te,pat

sesuai dengan maksud den situasi yang ada.

Berdasarkan kenyataan di lapangaq kesilapan penggunaan bahasa Amb pada shipsi

mahasiswa jurusan PBA Fakultas Tarbiyalq terjadi akibat salah memaharni makna atau ide,

sehingga kesilapannya terletak pada susunan kdimat-kalimat bahasa fuab mereka, baik lisan

maupun tulisan, kar€na terjenahan skripsi mereka masih terpengaruh oleh refleksi kaidah-

kaidah bahasa lndonesia atau bahasa daerah mereka Di samping itu juga pelryimpangan-
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penyimpangan yang terjadi oleh karena adanya saling penganrh antar unsur di datam bahasa

s:Naran itu sendiri.

Ada 4 (empat) bentuk kesalahan yang dalam penggunaar balrasa" yaitu:

a) Penanggalan dan atau penambahan yang meliputi:

1). Mdhafmudhaf ilaihi

2). Mubtada-Hnbar

3). Shfatwamaushuf 
,

b) Persesuai an (mahabaqah) yakni :

1). Muzalckar-Muannas

2). Jama' -Mufrad- Mut sanna

s). Athaf

4). Badal

c) Kesalahbentukan dan harakat yang meliputi:

1). Nawasib

2). Jawmim

j). M{ulun bih

4). Jarwa Majrur

5). Aklruatu innawa lwna

d) Ketepatanpemilihankosakata.

Dari keerhpat beriflik (tipe) kesElaliaii penggtnAan bahesA tursebiit, adalis erkEii riieireliisid
semua aspeh terkecuali poin tiga (kesalahbentukon dan harakat)tidak dianalisa secara detail,
karena pada skripsi mahasiswa jurusan PBA Fakultas Tarbiyah" tidak
menggunakan harakat, sehingga komponen-kompnetr yang berkaitan dengan harakat seperti

Nawasib, Jau'uim, Mafulm bih, dfi Jar wa Majrur tidak tertutis secara jelas (tidak dib€ri
haraka|.

Oleh karena itrg maka penelitian ini hanya membatras tiga bentuk kesilapan penggunaan

bahasa Arab pada skripsi mahasiswajurusan pBA, di antaranya yaitu:

a) AspekPenanggalan dan atau Penambahan

Sebagaimana data yang terdapat pada skripsi mahasiswa jurusan PBA Fakultas Tarbiyatr,

nampaknya terjadi kesilapan atau kesalahan pada stnrktur kalimat, sehingga dari pola kalimat
bahasa Arab tidak sesuai dengan kaidah-kaidah baku, baik yang berkaitan dengan Mudhaf ,
nudhaf iloihi, Mubtada-khob ar, Shifot w a maushufmisalnya:
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Iabel I

Dato Kesilapan Pcuggunaaa Eahrua Amb Ar4ek Pelanggahn

drn atau Penambahan

Tertulis pada sMpsi Seharusnya ditulis

i--. _fillr -s tjll x!=1tll i..r. Jill3 rclCl {iJJ.t
4itjrl ,.'-lr t$Jld,.i

 $Jfi*Xl4iJL 4r6lJii-Yl {&,j.ll
i-r-.. jJluUl it+JlJlsilJt
1+)*'Yl fill-i i#)..,Y|#l-ill

,l'-lt 6,,Jh: C"..tt u o1+_!l-l

*4 ,',.rll l:l 6 {ll;11 j_r_.r Ll _l ,rc, tlL*il l3r 6 ,'..Jll slS.i. t l
elJ.ll16=^r riii.;JJ cl-lJl l{.-+.:la6i_.flt erb & -l_l!+r5ll iri. Jrl sr..,ill ric rij ,J -<ll iJi.jr qle dryJ-ls-dl elq ri3

a.:tJl .ri dl"3:l tii 'orUl e,i dl.3=l L+
,-il.re!l+ r;-Ei 6l .r:) alJl gi sil.:l!L' irg'tj^ll ir .'J esLlt 6l

i;Jll ol.f4- eJl qrr.,l .,^'oelJrill eull ir.JFXl 6lJl{+tl g-rrl o.o'oel-,;ill

Dari contoh-contoh kesilapan pada skripsi mahasiswa jurusan PBA Fakultas Tarbiyah

ters€but, nampaknya te{emahan skripsi mereka masih cenderung terpengaruh oleh kaidah-

kaidah bahasa Indonesia atau bahasa daemh mereka, yang seharusnya mudhaf mudhaaf ilaihi,

tertulis menjadi sifat mausuf atau sebaliknya Begitupula halnya dengan letak pokok kalimat

dan keteranganya (mubtada'-fi:habar). Sehingga antara pokok kalimat dengan keterangan

tidakjelas. Sebagaimana pada contoh-contoh di atas.

Dari uraian dan penjelasan diatas, menunjulftan bahwa kesilapan penggrmaan batrasa

Arab Dalam Bentuk Penanggalan dan atau Penambahan Kata/Kalimat pada skripsi mahasiswa

jurusan PBA Fakultas Tarbiyah tersebut dapat divisualisasikan sebagai berikut:
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Tabel2

Eqflapao PeugeuDBD B-sbare Arab dala'-D Bentut Pera4gdau daa atsu peuEuDahs!

Krta/Krlimat

Dari tabcl I di atas dilihat bahwa" kesilapan pErgguf,aar bahaq Arab yary berkAitafi

deagan penanggalan dan atau penambahan kata/kalimatyang terdapat dalam skipsi
mahasiswa PBA Fakulras Tarbiyah diantaranya dari berbagai uasw mudhaf mudhaf itaihi,
mubtada-lltabar dn shifat wa maushuf, Dari ketiga rrnslrr t6ssitaFla[ tersebu! nampaknya

yang lebih mendominasi adalah pada kesilapan mubtada-lihobr yakni sejumlah l7%,
gedtngk shifat wa maushuf@umlah lQplo dan kesilapan mudhaf nudhaf itaihi @tntah
6%.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kesilapan yang terdapat pada penanggalan dan

atau penambahan kata/kalimat pada skripsi matrasiswa pBA b€rjumlah 33%.

b) Aspek Pcrres urailn (Muthabaqah)

Selaqiutnya, pada slaipsi mahasislya jurusan PBA Fakultas Tarbiyatr, nampaknya juga

terjadi kesilapan atau kesalahan pada muthabaqa[ sehingga dari pola kalimat bahasa Arab
tidak sesuai dengan kaidah-kaidah baku, baik yang berkaitar dengan Muamats-

muz akks,Janu' - mut s anna-mufrad dhaf dfr badol misalnya:

TAHTJN

BENTT]K PENANGGALAI\I DAN ATAU

PENAMBAIIAN
INILYo

'-il.:.J LiL.a.

4.,l.l
.rri. Jl'.l,, n . il. Jo3ii.3

2000-2001 3 (01,5%) 7 (03,s%) t5 (07,sw 2s (12,s%)

2002-2003 6 (03,0v0 12 (06,0%) 4 (02,0%\ 22 (t1,0%)

2004-2005 10 (05,002) l (00,5%) ll (05,5o/o)

2006 3 (0t,5Yo) s (02,5%) I (04,0Yo)

Jumlah 12 .(06,00/0) 34 (17,0 o/o) 20 (10,0 vo 66 (33,0o/o)
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Tabel3

Data Kesilrpan Penggunaan Bahr.sa Artb
dalam Arpek PeruGiurirn

Dari contoh-contoh kesilapan pada skripsi mahasiswa jun:san pBA Fakultas Tarbiyah

tersebut, nampaknya penggunaan isim muannas dan muzakar, jarna'-mufrad, dqn penggunaan

huruf athaf dan badal terkadang masih tidak relevah dengan konteks kalimatnya sehingga

antara 'adad wa ma'dud, muzakar dan muannats terkadang masih sering terjadi kekeliruaa

begitupula penggunaan athaf dan badal cendenmg tidak sesuai dengan struktur kalimat yaug

seseharusnya- Sebagaimana pada contoh-contoh di atas.

Dari uraian dan penjelasan diatas, menunjutftan bahwa kesilapan penggunaau bahasa

Arab dalam bentuk Persesuaian (Muthabaqah) pada skripsi mahasiswa jurusan pBA Fakultas

Tarbiyah tersebut dapat divisualisasikan sebagai b€rikut:

Tertulis pada skripsi Seharusnya ditulis

...r.-jrsnl +Yl cltjA ru,{.lt Oi-rilt .r, _l ...uEl3,sil st-,yl ,Stj{i .e...Flt 6i;ilt ;,
lJ.l'll ill."jl o5e r..ar ji i:.Hl ai-Jll o5r fu.ES.ji

.... 
"J" 

qdl ..,,,.,Ie h,fr..
k ).-Y etir kr)l...Y cl4- .J.-9 n^-" dr. i+L-!l tr lrt -.,r

,p."yl rr,l-rJl rf:.,!: i:J.-yl ur.r_.Fll igrrll
...&lCl gl U! 5-:q .g"rt ...&lj,llOiuC;:,--al

LJXSII "$J,'i "r.ll ,'- itlsl . ...aSC snStt 6. rr+lE rdllll 
_1

#r l.iltt f-rtl {+Lc d-JF,3 l#LlJ iilll f4.l iJ.eLir}
...d'i;! :c=&l+j.3Jl t,l-.J41 €lre rylr Cde"i4l C .=j.tsI lsll l:Jc

i+-!FJl lilll .y3.'l+ rl.:l 3 ...i-".jll i,ill u".,;o ulti rlrl e
JA diill (Llr),5.:tJEyt g3.+- 9 q{j.ll

(6...-1 ci..blJsyl 44...+.
9 ili.ull (l.Li) cL-lJEYl g.r-JA c{Lll

(e+-) €L-blJEyl ie J,.+.
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Tabel 4

I(-eli!apE! PelgEu--nasu BEDsss ArlD
dalam Bentuk Persesuaien (Muthabaqrh) Iftta/tr(rtimat

Dari tabel 2 di t6 di.lihat bahw.a, k_csilapan pcn€gu,Eiuu! baba.la Arab yqllg bgrkeit4l
dengan persesuaian (muorabaqah) yang terdapat dalam skripsi mahasiswa pBA Fakultas

Tarbiyah dianta:rauya dari berbagai $$x muzak!,ar- tutfintts, 'adad wa ma'dutl 7ana'-
mufrad'mutsanna), 'atlaf dar.t badaL Dari keempat ursur kesilapan tersebu! nampaknya yang

lebih mendominasi aA,lah Na kesilapan 'athaf yakni sejumlah l0zo, sedangkan aspek

muzak*qr-tnuanrras, berjumlah 5%. sela4iutnya, kesilapan pada,nsw badot berjumlah 3,5%

dan kesilapan pada unsur 'adad wa ma'dud berjtrriah 3%. Dengan demikian dapat dipahami
bahwa kesilapan yang terdapat pada persesuaian (muthabaqah) pada skripsi mabasiswa pBA

trerjurnlnh 257o.

c) Aspek Ketepaten Pemilihan Kosakata gxitah)

selanjuhrya, pada skripsi m,hasiswa junrsan pBA Fakultas Tarbiyah, nampaknya juga

te{adi kesilapan alau kesalahan pada penggunaan istilah bahasa Arab, sehingga dari pota

kalimat bahasa Arab tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bak.! baik yang berkaitan dengan

kosa kata dan istilah sehingga redaksi kalimatnya nampahya masih rancq misalnya:

TAHUN
PERSESUATAN (MArTrABAgAn)

JNILVoeiln --,SL !lr. -JJo , iL- d+
2000-2001 4Q,oVO I (0,5o/o) 6 Q,oo/o) 3 (t,s%) 14 (07,0yo)

2002-2003 2 (t,ivo 3 (r,5%) 4 (2,0yo) e(M,1vo
2004-2005 3 (1,5W t (osn 13 (6,50/0) 4 Q,0o/o) 2l (l0,5%o)

2006 I (0,5o/o\ t (0,s%) 3 (1,5yo) 5 (02,5o/o)

Jumlah 10 (5,0%) 6 (3,O o/o) 20 (l3,0%o) 7(3$ o/o') 49 Q4,5o/o)
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Tabel 5

Dc!-a f,esillps! Ic-uggualaq DBbclB ArBb Ketepcts! P-c!!i-lib4D I('-oceEstq

D-ari contoh-coatoh kesilapan pada skipsi mahacisw2 junrsan PBA Fakultas Tarbiyah

tersebut, cendenrng mengalami kekeliruan terutama penggunaan istilah ftosakata). Sehingga

terkadang istilah yang dipakai oleh mereka masih tidak relevan dengan konteks kalimatnya.

Sehingga redaksi kalimatnya rancu, yang selanjutnya sulit dipahami dan sulit dimengerti, dan

atau artara apa yarg dikehendaki dengan maksud dari kalimat tersebut bertolak belakang.

Tertulis pada skripsi Seharusnya ditulis

+J?j ,'.-rJl o,oiL
iJIJt-.;rn_.; .',-ill 6)S.i.o

%il"+ll % eJ +Jl
k-ri,'J-r.i.lJ t+jlc,'.1-r.rl,

qi#l3 J-ill 6Jl-ei. {-i#lJ FXI 
"Jr 

lJtl.,.,.ll

6{tJlal--b#l.,le lil,- tril*,,!1 crl-.j,5Jl ..lc. l.'&.
_;'fJl, allldr.-.J 6Y' :-ll arJrll + JJ^-.ll

4l..Jill JJI ,+l cJ.,-5+ crlS. 'll_r. rlrll qlc j.^--;6tS"

uJill&.++ U-Jo^ll Un "l-,-jlfj6.r.t! .+"$
,rlc f.:ti:-l ,r.ll llEl*l

,+ e+ill l-i)tiil .rt'ilY *t' acill L.L; ge lrts=l
,',-ltl lie qp J+*J_, ,.,-,'Il lla 6, -*gll3

gJJl.5ljlgn lnUl ggJi$l el_21 g..
ii=lll .j*l dt &t=.r ii-Lll l,ril ). u^

-,;ll.L J;c, JSfii'oJoE 'osj:.Jl JJ !l 'lSi3 "J. 
''Jrill

prii-j i*-)ill ril (J-i Ll arilsl dri-,5i dJut+ill dhtl Ui
,-,-lll lra # i-UJl,.Sli.ll .bil .'.-rll trA Jti^. U..ll crEl+Jl dbil

.JJtil dt ll el{jl
4+-rlll 

"t' 
..;lul C,- 3a 

"--lo.ll
'lt-,fll cJ .t--../.,rt- &:n i-'"J-tll

i+tll JtsiYt g_,r$ ,lJ"o) 4J^tll Jtsiyl gJEr .,i lstj,il
UBINSA 4JfJEll lilll i.iL' ! asr_5Jt *i A-tr.._.pll dill (,iL..5yl f*tXl

UII er.ill

'.,.,-ill JklY,-iti J*-3ll JkLl ,r{ .i''e.
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Atau dengan kata lain bahwa stuktur kalimat yang ditulis oleh mereka tidal< sesuai dengan

kaidah-kaidah bahasa Arab yang seharusnya sebagaimana pada contoh-contoh di atas.

uraian dan penjelasan di ataq menuqiukkan bahwa kesilapan pengguuran bahasa Amb
rlalem berntuk Ketepatan Pemilihan Istilah Kosakata pada skripsi mahasiswa jurusan pBA

Fakultas Tarbiyah tersebut dapat divisualisasikan sebagai berikut:

Tabel 6

Kesihpan Penggunaan Bahasa Amb
Dalam Ketepatan Penilihan Istitah- Kostkatt

Dari tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa kesilapan penggunaan bahasa Arab yang berkaitan
dengan ketepatan pemilihan kosakata yang terdapat dalam shipsi mahasiswa pBA Fakultas
Tarbiyah di antaranya dari segi kesilapan penggunaa.n istilah dar kosakata. Dari kedua unsur

kesilapan tersebut, yang lebih mendominasi ",ralah pada kesilapan pada penggunaan isrrTal
yakni sejumlah 26%, sedangkan kesilapan tamFaknya aspek penggunaan kosakata b€rjumlah
16%. Dengn' demikian dapat dipaharni bahwa kesilapan yang terdapat pada ketepatan
pemilihan kosakata pada skripsi mahasiswa PBA berjuml ah 42o/o.

Berdasarkan pada tabel-tabel di atas, tergambar bahwa kesilapan penggunaan bahasa fuab
yang terdapat dalam skripsi mahasiswa pBA Fakuttas Tarbiyah di antaranya dari beberapa

aspek yaitu pada aspek penanggatary'perambahan kata, aspk persesuaian (muthabacah) dal
aspek kctepatan penilihan kosafuta. Dari ketiga aspek kesilapan tersebut, nampaknya yang

lebih mendominasi adalatr pada ke silarr,r- pda ketepatan pemilihan kosakota yakni sejumtah
42,5%, sedangkan kesilapan pada aspek penanggalailperumbahan kata ixrirurrlah 33o/o.

selanjutrya" kesilapan pada aspek persesuaian (muthabaqah) berjufirlah 24,5%.

TAIIIJN

KETEPATAIT PEMILIIIAN
ISTILAH -KOSAKATA JNIL o/o

C)J"..-l crlt_,[.0

2ffi0-2w1 t2 (06,0i/o) ti (0s,5yo) ,5OIIE]-
2002-2003 27 (13,5o/o)

2004-2005 o@w- 9 (05,5Yo) 28o4tr.6--
2006 6 (03,0%) | (00,s%) 7 (03,s%)

Jurllah 52 Q6,tr/o) 33 (16,s%) 85 (42,5o/o)
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Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak kendala yang dihadapi untuk mewujudkan

harapan dari lulusan PBA Fakultas Tarbiyah. Hal itu antara lain disebabkan kurangnya input

yang baik, samna dan prasaran4 tenaga dosen kurang profesional, kurang kreatif dan inovatif

dalam mempergunakan metode yang tepat dan sebagainya- Sehingga dapat dilihat dari

kurangnya p€nguasaan meha-siswa terhadap empat kernarnpuan dasar (Four Basic

Competencies: listening Qstima'), speaking (Muhadtsah), reading (Qiro'ah) dan writing .

(Kitabal)Bafusa Arab.

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab sebelurnnya maka dapat disimpulkan

bahwa kesilapan penggunaan bahasa Arab yang terdapat dalam skripsi mahasiswa PBA

Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan sepanjang tahun 2000 hingga 2006 dikarenakan

beberapa aspek:

l. Aspek gramatikal (qaua'id) yaitt penanggalan/penambahan kota (nudhd mudhaf

ilaihi, mubtada-Hnbar dan shifat wa maushuJ) dan aspek persesuaian (muzakJcar-

muanru$,'adod wa ma'dud, 'athaf dm badal), dan ketepatan pemilihan kosalata.

2. Dari ketiga kesilapan yang dibuat oleh mahasiswa PBA tersebut nampaknya kesilapan

pa<la aspek ketepatan pemilihan kosakata yang lebih dominan dibandingkan dengar

kedna aspek lainnya Qtenanggalan/penambahan knta dan persesuaion).

3. Berdasarkan h*qil arali5is, dapat dikemukakan bahwa kesilapan yang dibuat oleh

mahasiswa PBA Fakultas Tarbiyah merupakan kesilapan intedingual dar intalingual.

Dengan demikian bahwa kesilapan yang dibuat mahasiswa, kesilapan lokal

jauh lebih besar dibandingkan kesilapan global. Ini herarti bahwa sebagian besar kalimat

yang disusun oleh mahasiswa, meskipun secara struktumya tidak gramatikal, namun

malmanya masih dapat dipaharni.
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